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 **كيف تحصل الكائنات الحية على الطاقة  **

 الطاقة  :- هي القدرة على بذل شغل . 

 الديناميكية الحرارية :-  دراسة تدفق الطاقة وتحولها في الكون .  

 قوانين الديناميكية الحرارية 

 

 

 

 

كائنات غير ذاتية التغذية ( -تقسم الكائنات حسب حصولها على الطاقة الى ) كائنات ذاتية  التغذية   

 الكائنات ذاتية التغذية :- كائنات تستطيع صنع غذائها بنفسها وتقسم الى نوعين هما 

 - الكائنات ذاتية التغذية الكيميائية:-  حيث تستخدم مواد كيميائية غير عضوية مثل كبريتيد الهيدروجين . 

 - كائنات ذاتية التغذية الضوئية :- تحول الطاقة الضوئية من الشمس الى مركبات كربوهيدراتية .

 الكائنات غير ذاتية التغذية :- كائنات تحتاج الى ابتالع الطعام وهضمة للحصول على الطاقة . 

 

                           

      األيض :- هو مجمل التفاعالت الكيميائية التي تحدث في الخلية  

 تقسم الى مسارين هما 

  مسارات هدم مسارات بناء
تحلل الجزيءات 

الصغيرة الى 
 كبيرة 

تحلل الجزيئات الكبيرة الى 
 صغيرة 

 المفهوم

 الطاقة تحرر طاقة  تستهلك طاقة 

 القسم االول 

 القانون االول ) قانون حفظ الطاقة ( 

يمكن للطاقة ان تتحول من شكل الى اخر 

 ولكن اليمكن ان تفنى او تستحدث . 

 القانون الثاني ) زيادة االنتروبي (

الطاقة التتحول دون فقدان بعض من 

 الطاقة المستخدمة 

 األيض
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اهم الجزيئات الحيوية التي تزود الخاليا بالطاقة الكيمياية . -  

يعتبر احد انواع النيوكليوتيدات . -  

الكائنات الحية .يوجد في جميع  -  

يتكون من ثالث مجموعات فوسفاتية وسكر رايبوزي واالدنين . -  

.ADP عند كسر الرابطة بين مجموعتي الفوسفات الثانية و الثالثة تتحرر طاقة كبيرة ويتحول الى  -  

  AMPالى ADP عند فقدان مجموعه ثانية من الفوسفات يتحول من -  

  

.ATP/ADP   حدد على الشكل مركب

 

 -علل معظم تفاعالت الطاقة في الخاليا تتضمن جزيئات ATP/ADP؟ 

 الن مقدار الطاقة المنطلقة من كسرالرابطة بين مجموعتي الفوسفات

االولى والثانية قليلة.   

 قارن بين الجزيئات التالية 

 

AMP ADP ATP  

 كمية الطاقة    
 

 عدد مجموعة الفوسفات    
 
 

 

ATP)ادينوسين ثالثي الفوسفات  (  
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 تحدث تفاعالت عملية البناء الضوئي في البالستيدات الخضراء

 البالستيدة الخضراء 

.عملية البناء الضوئي قرصية الشكل تحتوي على حيزين ضروريين ل هي عضيات  

 

 تتركب البالستيدات الخضراء من 

اغشية مسطحة تشبه االكياس -الثايالكويد : -1  

تحتوي على االصباغ .    

مجموعات متراصه من الثايالكويدات. -الجرانا : -2  

مساحة ممتلئة بالسائل تقع خارج  -:الحشوة  -3  

 الحبيبات الكلوروفيلية .

جزيئات ملونة ماصة للضوء تتواجد على اغشية الثايالكويد . -االصباغ : -4  
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 انواع األصباغ

 كلوروفيل - أ - كلوروفيل - ب - الكاروتينات
الضوء بقوة اكبر في المناطق تمتص  -

 الزرقاء والخضراء .
تعكس الضوء في المناطق الصفراء  -

 والبرتقالية والحمراء .
صبغة مساعدة  -  
تسمى ايضا صبغة بيتا كاروتين . -  
يظهر تاثير الوانها على الثمار الملونة وعند  -

تحلل جزيئات الكلوروفيل خالل فصل الخريف 
.  

ر في منطقة الضوء يمتص الضوء بقوة اكب -
االزرق .  -البنفسجي   

يعكس الضوء في المنطقة الخضراء .  -  
صبغة مساعدة  -  
.أمن كلوروفيل  اكبريمتص اللون االزرق بقوة  -  
  أمن كلوروفيل  اقليمتص اللون االحمر بقوة  -
  

 

يمتص الضوء بقوة اكبر في منطقة الضوء  -
االزرق -البنفسجي   

المنطقة الخضراء .يعكس الضوء في   -  
صبغة رئيسية  -  
كلوروفيل ب.من  قليمتص اللون االزرق بقوة ا -  
يمتص اللون االحمر بقوة اكبر من كلوروفيل ب  -  

 

 

 يقسم البناء الضوئي الى مرحلتين رئيسيتين هما

 

 

 

              

 

                              

تحدث مسارات التفاعالت الضوئية على غشاء الثايالكويد  -  

يحتوي غشاء الثايالكويد جزيئات بروتينية ناقلة لاللكترونات وكذلك على نوعين مختلفين من االنظمة الضوئية  -

. 

ت اخرى .تحتوي االنظمة الضوئية على كلوروفيل يمتص الضوء وبروتينا -  

النواتج النهائية للتفاعالت الضوئية هو انتاج مركبات خازنة للطاقة الكيميائية هي                               -  

 - تنقسم التفاعالت الضوئية الى مرحلتين هما نقل االلكترونات واالسموزية الكيميائية . 

 

                                                      

 

 التفاعالت

  الضوئية 

 حلقة كالفن 

 التفاعالت الضوئية 

NADH-ATP 



 

6 
 

 الطاقة الخلوية  - الحادي عشر متقدم  - الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2019-2018

 

                                                          نقل االلكترونات   

تثير الطاقة الضوئية االلكترونات من النظام الضوئي الثاني  -  

 الى جزيء مستقبل لاللكترونات .

االلكترونات الى النظام الضوئي االول .ينقل الجزيء الناقل  -  

 بوجود الضوء ينقل النظام الضوئي االول األلكترونات

الى بروتين الفيرودوكسين .    

ينقل الفيرودوكسين األلكترونات الى مركب ت           مكونا  -  

 المركب                . 

 س- ما انواتج تفكك الماء ؟

الكترونات تنتقل لتعويض نقص االلكترونات في النظام  -اكسجين يتحرر من الخلية  -بروتونات تنتقل الى حيز الثايالكويد  -ج 

 الضوئي الثاني .

 س- ما اهمية تفكك  الماء ؟

لتعويض االلكترونات المنتقلة من النظام الضوئي الثاني .  -ج   

 س- ما اهمية الفيرودوكسين؟

نهائي لأللكترونات القادمة من النظام الضوئي االول . يعمل كمستقبل  -ج    

 س- ما اهمية سلسلة نقل األلكترونات ؟ 

                النتاج مركب كيميائي خازن للطاقة يسمى  -ج 

 علل- تتميز اغشية الثايالكويد بمساحة سطح كبيرة ؟

لكي يوفر الحيز الالزم الحتواء اعداد كبيرة من الجزيئات الناقلة للطاقة .  -ج  

  علل- تستطيع االنظمة الضوئية امتصاص الضوء؟

النها تحتوي على اصباغ الكلوروفيل الماصة للضوء . -ج   

 

 

 

 

 

NADP 

NADPH 

NADPH 
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 األسموزية الكيميائية  

نتيجة تدفقعملية انتاج المركب ادينوسين ثالثي الفوسفات  -  

االلكترونات مع منحدر التركيز .   

تساهم البروتونات الناتجة من عملية تفكك الماء على تحفيز بناء جزيئات  -  

تنتشر البروتونات المتراكمة في حيز الثايالكويد الى الحشوة مع منحدر التركيز . -  

ات بناء             تمر البروتونات عبر قنواة ايونية تسمى انزيم -  

 فيتحول المركب             الى             .

 

  

تحدث مسارات حلقة كالفن في حشوة البالستيدة)الستروما(. -1   

تهدف مساراتها لتخزين الطاقة في جزيئات عضوية مثل الجلوكوز. -2  

 

 

 

 

 

 

 س- ماعدد جزيئات                و                المستهلكة في ستة حلقات كالفن ؟

بمعدل ثالثة                      وجزيئتان               لكل حلقة .  12=                -     18=                -ج     

  س - ماعدد ذرات الكربون الالزم تثبيتها في حلقة كالفن النتاج جزيئة جلوكوز واحدة ولماذا؟

بون . ستة ذرات الن جزيئة الجلوكوز سدساسية الكر -ج     

 س - ما اهمية السكريات المتكونة من حلقة كالفن ؟ 

تستخدم كمصدر للطاقة وكذلك  في بناء الكربوهيدرات  -ج     

 المعقدة مثل النشويات والسليلوز الذي يستخدم في توفير الدعم الهيكلي للنبات . 

  علل- يعتبر انزيم روبيسكو من اهم االنزيمات الحيوية ؟

النه يحول جزيئات ثاني اكسيد الكربون غير العضوية الى جزئات عضوية   -ج     

 

ATP 

ATP 

ATP ADP 

 حلقة كالفن 

ATP NADPH 

ATP NADPH لكل حلقةATP 

 لكل حلقة 

NADPH 

 

 

                   

2CO

   6               
       

 RuBP 

        12         
        

 3-PGA  

• 3             
                

                  ATP   
NADPH

          

 3-PGA 

      

G3P

                 3   
        

             

G3P

•                   
                  

                  
       

                   
                         

G3P

                  
        

RuBP

         1 5       
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C4نباتات 
 

 نباتات ايض الحمض العصاري

تحدث لتقليل فقدان الماء  -  
تثبت النباتات ثاني أكسيد الكربون في شكل مركبات رباعية  -

.الكربون بدال من الثالثية في حلقة كالفن   
مثل قصب السكر والذرة . -  
 

تحدث لتقليل فقدان الماء  -  
تسمح لثاني أكسيد الكربون بالدخول إلى األوراق في الليل  -

.فقط فيتم تثبيته في مركبات عضوية   
.  اني أكسيد الكربون دورة كالفنفي النهار يدخل ث -  
  مثل الصبار واالوركيد واألناناس .  -
 
 
 

       

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 ملخص عملية التنفس الخلوي:

يتم خالل هذه العملية جمع اإللكترونات من مركبات  ✓
 مثل الجلوكوز.

 .ATPتستخدم طاقة اإللكترون لصنع  ✓

ما العالقة بين معادلة التنفس الخلوي و البناء  ✓
 الضوئي؟
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 ملخص عملية التنفس الخلوي:

يمر التنفس الخلوي بمرحلتان رئيسيتان و من خالل 

 حولها الى  خريطة مفاهيم  140الفقرة ص 

 العمليات الهوائية

 تحتاج االكسجين 

 دورة كربس

 الالهوائيةالعمليات 

 ال تحتاج االكسجين

 التحلل السكري

 نقل اإللكترون

 التنفس الهوائي

 خمر الت
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ماهي نواتج التحلل السكري لجزيء الجلوكوز . -  

ينتج جزيئتان من             وجزيئتان من المركب                    

حمض البيروفيت .مركب ثالثي الكربون وجزيئتان من   

 

تحدث مسارات التحلل السكري في سيتوسول الخلية .  -  

 

 

 

 

 

 

 قبل بداية دورة كربس يحصل مايلي 

يتفاعل حمض البيروفيت مع مرافق االنزيم أ لتكوين  -  

اسيتل مرافق االنزيم أ . يسمىمركب ثنائي الكربون   

يتحرر ثاني اكسيد الكربون وتتحول جزيئات           الى              -  

ينتقل اسيتل مرافق انزيم أ الى حشوة الجسيم الفتيلي .  -  

 خطوات دورة كربس

خالل دورة كربس واحدة يتم انتاج ثالث جزيئات من المركب  -  

                 انتاج جزيئة واحدة لكل من                و  -

تتحرر جزيئتان من المركب ثاني اكسيد الكربون .  -  

  لتحلل السكريا

 

ATP NADH 

 دورة كربس 

 

 

 

NAD NADH 

NADH 

FADH  ATP 
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 و بالتالي  كم دورة كربس تحدث لجزئ جلوكوز واحد                         -

 ،   NADHكم جزئ ينتج من هذه المركبات
2

FADH ،
2

CO  ،ATP 

................................................................................................................... 

 اين تحدث مسارات دورة كربس .................................. -

 

 ؟ كربس النهائية لحلقة النواتج ماهي / سؤال          

 CO2  جزيئات  ستة -

 ATP جزيئي -

 NADH جزيئات ثمانية -

 FADH2 جزيئي -

ا في المرحلة التالية من التنفس لتؤدي  FADH2 و NADH جزيئات تنتقل  الهوائي دوًرا مهمًّ

 

 

 

 

المرحلة التي تنتج فيها غالبية جزيئات             . . -   

تستخدم االلكترونات عالية الطاقة وايونات -  

الهيدروجين من جزيئات             و            االمنتجة   

 في دورة كربس لتحويل          الى              . 

تضخ ايونات الهيدروجين الى الحشوة عبرالغشاء -  

الداخلي لألجسام الفتيلية .   

االكسجين يمثل المستقبل النهائي لأللكترونات ألنتاج الماء بوجود البروتونات . -  

 

 ل اؤس

 نقل األلكترونات 

 

ATP 

NADH FADH  

ATP ADP 
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 التنفس الخلوي في حقيقيات النواة التنفس الخلوي في بدائيات النواة
جزيء          في  38ينتج كل جزيء جلوكوز

   الظروف المثالية . 
تستخدم الغشاء الخلوي للقيام بالتنفس الخلوي لعدم 

 وجود اجسام فتيلية .
 

جزيء          في  36ينتج كل جزيء جلوكوز

   الظروف المثالية . 
 

 

 

 

االكسجين مثل التحلل السكري والتخمر .عمليات تحدث بغياب  -  

يحدث التخمر في السيتوبالزم . -  

عملية التخمر التنتج             وانما تعيد انتاج              -  

التخمر نوعان هما التخمر اللبني والتخمر الكحولي . -  

 

 التخمر اللبني التخمر الكحولي
  

 
 
 
 
 
 
 
 

تعمل االنزيمات على تحويل البيروفات الناتجة من 
التحلل السكري الى كحول اثيلي وتحرر جزيئ ثاني 

 اكسيد الكربون  . 
عملية صناعة الخبز والكحول .   -مثال  -  

 
 

تعمل االنزيمات على تحويل البيروفات الناتجة من 
الى حمض الالكتيك . التحلل السكري   

تج حمض الالكتيك عند مثال العضالت الهيكلية تن -
 ممارسة التمارين الرياضية الشاقة 

انتاج الجبن واللبن  -  

ATP ATP 

 التنفس الالهوائي 

ATP NAD 
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 عمليات الطاقة الخلوية
  البناء الضوئي التنفس الخلوي التخمر

 مصدر الطاقة الطاقة الضوئية للشمس  الجلوكوز الجلوكوز 
-الخميرة -الخاليا العضلية 

 البكتريا 
 موقع التفاعل البالستيدات الخضراء  السيتوبالزم 

C6H12O6 C6H12O6+O2 H2O+CO2+ ضوئيةطاقة  المواد المتفاعلة 

حمض الالكتيك+ كحول 
 NAD+ CO2 +اثيلي

H2O+CO2+طاقةATP  C6H12O6+O2 المواد الناتجة 

 

   ب                 ال                  

أنت تقوم بزراعة بعض الخاليا الحيوانية وسط زرع. تنمو الخاليا بصورة جيدة لعدد من األسابيع، ثم يقل معدل 

نموها. عندها تقوم ببعض اإلختبارات، فتبين لك وجود الكثير من حمض الالكتيك في سائل الزرع. أي ممن التالي 

 ؟يمثل التفسير األكثر ترجيحاً لحال الخاليا

 تواجد الكثير من الحلوكوز في سائل الزرع. -أ

 عدم تواجد ما يكفي من الجلوكوز في سائل الزرع. -ب

 تواجد الكثير من األكسجين في سائل الزرع. -ج

 عدم  تواجد ما يكفي من األكسجين في سائل الزرع. -د

 

 عند إجهاد العضالت بتمارين قاسية، مع غياب األكسجين:

 .ATPتتكون كمية كبيرة من  -أ

 .NADHتتفكك جزيئات  -ب

 يتم إنتاج حمض الالكتيك. -ج

 تتوقف عملية التنفس بطريقة األكسدة -د

 ما الجزيء المهم الناتج من تخمر حمض الالكتيك و من التخمر الكحولي معاً:

                                                                                                  ثاني اكسيد الكربون     -ج                                                ATP -أ

 NAD+         -د                                                   NADH -ب
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 تسمى العملية التي تجري عندما تتفكك المركبات العضوية في غياب األكسجين:

 التنفس -أ

 األكسدة -ب

 التخمر -ج

 كل هذه البدائل -د

 

 في أثناء التحلل السكري فإن الجلوكوز:

 البيروفات.ينتج بدءاً من جزيئين من  -أ

 يتحول إلى جزيئين من األدينوسين ثالثي الفوسفات. -ب

 يتفكك جزئياً و يتم إطالق بعض طاقته المخزونة. -ج

 يتفكك جزئياً و تزيد طاقته المخزونة.  -د

 

     ك ش          ه       ب     أل             

 ---------------------------يمثل الشكل المقابل عضية  1

 

 ---------------------------------------------ما وظيفته :  2

 

 ----------------------- .يكون الغشاء الداخلي انثناءات للداخل تعرف بـ3

 ض   ش    صح      أ            

 

 (  تقوم النباتات بالتنفس الخلوي ) -1

 الهوائي يتمان في غياب األكسجين )           (. التخمر و التنفس 2

 . تخمر الالكتيك هو نوع من التنفس الهوائي )     (3

 . التحلل السكري يشكل مساراً فعاالً الستخراج الطاقة من الجلوكوز )      (4

 

 (  ، يجب حدوث التنفس الهوائي فيها ) ATPلكي تحقق الخلية أقصى إنتاج  -5

 

 هو مسار كيميائي أحيائي يمثل المرحلة األولى في التنفس الخلوي.التحلل السكري (            ) -6

 


